
Nadere beschouwingen van het ader-

systeem der Coleoptera in verband met

het systeem van prof. Kolbe en anderen

door

K. J. W. Bernet Kempers.

Op 5 Maart 1903 publiceerde L. Ganglbauer in het

Münchener Koleopterologische Zeitschrift, band I, p. 271,

zijn Systematisch-koleoptcrologische Studien naar aanleiding

van de Classificaties van Sharp, Lameere en Kolbe. De
door dezen geleerde opgestelde classificaties werden grondig

besproken en becritiseerd en met andere stelsels vergeleken.

De meeste aandacht werd echter gegeven aan het stelsel

ontwikkeld door Prof. KoLBE. GanGLBAUER kon zich met

verscheidene groepen niet vereenigen en stelde daarop zelf

weder grondtrekken vast voor een nieuw systeem der

Coleopteren.

Dat ik mij tot deze studie aangetrokken gevoelde, behoeft

weinig betoog, omdat hier zoo'n groote plaats aan het ader-

systeem der achtervleugels werd toegekend.

Ganglbauer neemt drie vleugeltypen aan: I het Adepha-

gen-type, II het Staphylinoiden-type en III het Canthariden-

type, welke drie t}-pen, met dezelfde afbeeldingen, over-

genomen zijn door Reiter ,, Fauna Germanica".

Of er nu werkelijk slechts drie typen zijn, is m. i. nog

de vraag. Het Adephagen-type is ontegenzeggelijk aanwezig

en zeer goed te onderscheiden. Een Staphyliniden-type is

ook bepaald aanwezig. Dat dit ook het t}pe zou zijn voor

de Rhynchophora is moeilijk aan te nemen, al gelijkt het

er ontegenzeggelijk op het eerste gezicht op. Het Cantha-

riden-type zou ik liever vervangen door het Tenebrioniden-

I
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type, dat iets ingewikkelder is en bij meer vormen voorkomt,

volkomen gelijkend op Teiiebrio vio/itor L., maar niet op

Lygistopterus sanguineus L., dat betrekkelijk uitzondering is.

Dan zijn er nog eenige vormen zooals van Cissidae,

Atomaridae en dergelijke, die er een vleugel op na houden,

die toch niet goed beantwoordt aan eeu der genoemde drie

typen. Ook de Scarabaeidae zijn daaronder minder gemak-

kelijk te rangschikken.

Nog even wil ik aanstippen, dat Ganglbauer twee onder-

orden aanneemt : i°. de Adepliaga met als type het aderstelsel

van Type I, 2°. de Polyphaga met als type het aderstelsel

van T}'pe II of III. Tot de Adephaga brengt hij de (T^r^^/^^'é',

Dytiscidae, Haliplidae, Gyrinidae, RJiysodidae, Cupesidac en

Paussidae. Tot de Polyphaga alle andere familiën gegroepeerd

in a. Staphylinoidea met vleugelt}pe II, b. Diversicoriiia met

vleugelt)'pe III of naderend tot type II, c. Heterotnera met

vleugeltype 111, d. FhytopJiaga met vleugeltype III, e. Rhyn-

chophora met vleugeltype II of naderend tot type III en

f. Lamellicornia met vleugelt)'pe III of door reductie type IÎ

naderend.

In het jaar 1908 publiceerde Prof. KOLBEnader een systeem

van indeeling: ,,Mein System der Coleopteren", Zeitschrift

f. wissensch. Insektenbiologie, Berlin 1908, waarbij van de

geleverde critiek stellig een goed gebruik gemaakt is. Het

is gegrond op de achtervleugels, de inwendige deelen, larven-

vormen, enz. Het leek mij zeer geschikt om deze laatste mij

bekende indeeling na te gaan en te zien waartoe die indee-

ling leidde wanneer de vleugel gerangschikt werd overeen-

komstig dit systeem. Het zou dan nogmaals kunnen blijken,

dat de kennis van den achtervleugel van meer beteekenis

is dan de Coleopteroloog gewoonlijk aanneemt. Hier hebben

wij te doen met een kenmerk dat vereenigt, terwijl de

andere kenmerken meer gebruikt moeten worden om te

scheiden. ,,Wir dürfen aber von den Charakteren, die wir dem
Flügelgeäder entnehmen, ebenso wenig wie von den anderen

systematisch wichtigen Charakteren fordern, dass sie mit

absoluter Schärfe standhalten und sich in den Rahmen einer

Restimmungstabelle zwängen lassen ; wir müssen vielmehr

zufrieden sein, wenn es uns gelungen ist, Geädert}pen fest
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ZU stellen, und wenn wir im Stande sind, die durch Reduction

oft sehr weitgehenden Modificationen des Geäders unter

Erwägung auch anderer Merkmale auf den Typus zurück-

zuführen" (GanGlbauer p. 287). De juistheid dezer opmer-

king zal voldoende blijken uit de volgende „Durchmusterung".

De indeeling van KOLBE volge hier achtereenvolgens.

I. Suborde Adephaga.

i^ familiegroep Caraboidea.

Familien Carabidae, Paussidae, Rhysodidae, Amphizoidae, Hygro-

biidae, Haliplidae, Dytiscidae en Gyrinidae.

De vleugel heeft volgens KoLBE een gedeeltelijk primitief

adernet, wel zoo primitief als in geen der andere familie-

groepen voorkomt.

Op grond van allerlei inwendige eu uitwendige kenmerken

en van den campodea-vorm van de larven worden de tot

deze groep gebrachte soorten in den laagsten rang der

Coleoptera geplaatst.

De vleugel toont een beeld, dat werkelijk zeer ingewikkeld

is en zoo eigenaardig gevormd is, dat iedereen terstond in

staat is om het voorwerp te herkennen als een uit deze

sub-orde, ja misschien zelfs tot een bepaalde familie dezer

sub-orde.

Het eigenaardige van dezen vleugel is m. i. gelegen in de

ader, die ik nog steeds gaarne aanduid als ader V naar

Redtenbacher, en wel in de eerste plaats om in overeen-

stemming te blijven met hetgeen ik vroeger schreef in ,,Het

adersysteem der kevervleugels", Tijds.v.Ent. deel 42, p. 180

en V., 43, p. 172 V., 44, p. 13 en v. en deel 45, p. 53 en v.,

waarheen ik nog telkens zal moeten verwijzen. ^)

Die ader V loopt in den regel met den bollen kant naar

den voorrand gericht tot op ongeveer een vierde van den

achterrand verwijderd, om daar plotseling te eindigen, of

beter gebroken te worden. Zij vervolgt haar loop dan in de

') Ader I = Costa

II =: Subcosta

III = Radius

V = Media
VII = Cubitus

IX-XI = Analis

. COMSTOCK- Needham - Ganglbauer - Reitter.
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richting van den voorrand ; meestal verdeelt die ader zich

daar in twee takken, Mi -f 2 en M 3+4, die dan met

een verbindingsader vormen het z.g. oblongum. (Zie p. 183,

deel 42 en fig. i —8 van plaat 12).
i)

In de Caraboidea kan men nu door dat oblongum een

scherpe scheiding maken. Den Cicindelidae ontbreekt het

oblongum, alle anderen hebben het oblongum, natuurlijk

voor zoover dit onderzocht is. Alleen bij de Cicindelidae is

mij gebleken, dat Pogonostoma nigricans cf. Dr. W. HORN,

D. E. Z , 1901, 15, geciteerd door Ganglbauer, wel een

oblongum bezit.

Het onderzochte materiaal strekte zich uit over 20 soorten,

behoorende tot 14 geslachten van Cicindelidae.

Cicindela hybrida L., opigraplia L., longipes F., aiirulenta F.,

interrupta F., dece?nguttata, cincia, canipestris L. sylimüca L.,

chifiefisis F.

Odontochila bipunctata F. en chrysis F.

Pseudoxychila lalegullala en bigiittata Dej.

Phaeoxantha bif asciata Brulle.

Tetracha fulgida en spinosa Brulle.

Pogonostoma nigricans Klug.

Therates labiatus F.

Distypsidera gruti Pax.

Heptodonta ana lis F.

Pentacomia egregia Chaud.

Thopeutica diana Thoms.

Bostrichophorus comprcssicornis BOHEM.

Oxychila schmalzi W. HORN.

Cally ris bonellii GuÉR.

Echter is bij de andere groepen ook het ontbreken van

het oblongum waargenomen bij Dyschirius tlioracicus ROSSI

(Carabidae) en bij RJiysodes exaratiis Illkï. (Rhysodidae).

De Carabidae hebben evenals de Cicindelidae een lancet-

vormigen vleugel. De cubitus VII is gevorkt, behalve bij

Bembidiuvi ustulatum L. en Trechus ^-siriati^s SCHRANK,

waar deze ongevorkt is.

^) Zie verder hierover het verslag der wintervergadering 1922, deel

65 van het Tijdschrift voor Entomologie, p. XVIII.
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Onderzocht materiaal 42 soorten, behoorende tot 32 ge-

slachten.

Mormolyce phyllodes, Calosoma sycophanta L., Carabus

granulatiis L., Leistus rufescens F., Nebria cursor MüLL.,

Notiophilus aqiiaticus L., OmopJiroii limbatus F., Elaphrus

cupreïis Dfts., Lorocera pilicornis F., Dyschiriiis tiwraciciis

Rossi, divina f os sor L , Broscus ceplialotes L., Tachypus

flavipes L., Bembidiuni ustulatiim L. en ^-guttatutn F., Trechus

^-siriatus SCHRANK, Calathiis fuscus F, en cisteloides III.,

Dolichus flavicornis F., Platymis ruficornis GOEZE, Pterostichus

cupreus L., ld. coerulesccns L., Amara spreta Dej., Zabrus

tenebrioides GoEZE, Harpaliis pubescens MüLL., Anisodactylus

biiiotatus T., Dichirotricìius pubescens Payk, Stenolophus mixtiis

Herbst, en meridiamis L., Acupalpus meridianus L., Badister

bipustulatus F., Chlaenius nitidulus SCHRÄNK, Pajiagaeiis

crux-major L., Droniius /f-maculatus L., agilis F., Odacantha

nielanura L., Brachynus explodens Dfts. crepitans L., Cata-

scopus angulatus CHAUD., Ophionea intertibialis , Lebia cyano-

cephala L., SpJiodrus leucophthahnus L.

Bij Paussidae loopt ader V tot den achterrand door. Bij

ader IX ontbreekt ook het wigvormig veld. Overigens zou

men den vleugel aanzien voor een vleugel van Carabidae.

Onderzocht materiaal :

Paussus armatus Westw., spinicor^iis Westw., cucullatus

Westw., —hora en cervinus, Cerapteriis Horsfieldi. Pausso-

niorphus chevrolati heeft rudimentäre vleugels.

Bij RJiysodes exaratus (Rhysodidae) ontbreekt volgens de

teekening van Redtenbacher het oblongum en het wig-

vormig veld.

Hygrobiidae, Haliplidae en Dytiscidae verschillen onderling

al zeer weinig. De vleugel is in het algemeen veel breeder

dan bij de vorige groepen. Het oblongum is veel grooter.

Een eigenaardige donkere vlek aan den voorsten tak van

den cubitus Vil komt voor bij Coelambus impressopuìictatus

Schall, Hydroporus pictus F. en dorsahs F., Noterus clavi-

corms DE G. en crassicornis F., Laccophilus obscurus Panz,

Ilybius fuliginosus F., Agabus chalconotus Panz, maculatus

L. en femoralis Payk, Eunectus sticticus, Rhantus punctatus

FoURC, Colymbetes fuscus L,. Hydaticus cinereus F. en vitta-
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tiis, Aciliiis sulcatïisX^., Dytiscus latissivmsY^. en niarginalisY^.

en Cybister lateri-marginalis DE G.

Ter loops wordt opgemerkt, dat een kleine vleugel volstrekt

niet belet, dat het aderstelsel even volledig kan zijn als bij

de groote soorten. Die van Hydroporus pictus F. is slechts

ongeveer een milimeter groot, maar geeft tot in de kleinste

bijzonderheden hetzelfde beeld als Dytiscus latissiimis L.

Onderzocht werden 19 soorten, behoorende tot 17 ge-

slachten.

Haliplidae. Peltodites caesiis Dfts., Haltplus ruficollis de G.

Hygrobiidae. Hygrobia tarda Herbst.

Dytiscidae. Hyphy drus ferrugineiis L., HygroUis versicolor

Schall, Coelambus imprcssopìinctaUis Schall. Hydroporus

pictus F. en dor salis F., Noterus clavicornis DE G. en cras-

sicornis F., Laccophilus obscurus Panz, Ilybiiis fuliginosus F.,

Agabus chalcouotus Panz, femoralis Payk en maculatus L.,

Eunectiis sticticus, Rhautus puuctatus FOURC, Colyinbetes fuscus

L., Hydaticus cinereus F. en vittatus, Acilius sulcatus L.,

Dytiscus latissimus en marginalis L., Cybister lateri-margi-

nalis DE G.

Bij Gyrinidae is ader V gebroken met de holle zijde naar

den voorrand gekeerd. De donkere vlek tegen den voorrand

is grooter dan bij de anderen en loopt bijna tot den top.

Bovendien ligt het gewricht meer naar het midden.

Onderzocht werden :

Gyrinus natator L. en mariuus Gylh , een Amerikaansche

soort (Whirligig beetle) Orectochilus villosus MüLL. en inar-

ginipeuuis a\\]'&¥., Dineutes australis, Porrorhynchus margiiiatus.

Amphizoidea zijn mij onbekend.

Alle andere familiën worden door KoLBE verzameld in

een suborde door hem genoemd ,,Heterophaga". Deze worden

weder verdeeld in twee afdeelingen A Haplogastra, B Sym-

phyogastra.

Tot afdeeling A worden gebracht twee familiëngroepen :

Staphylinoidea en Actinorrhabda.

De Staphylinoidea worden onverdeeld in : Staphylinidae,

Pselapkidae, Scydniaenidae, Ectrephidae, Silphidae, Catopidae,
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Anisotomidae, Clambidae, Aphaenocephalidae , Corylophidae^

Trichopterygidae , Hydroscaphidae, Sphaeridüdae, Scapliidiidae,

Leptinidae, Platypsyllidae en Histeridae.

Staphylinoidea.

Het aderliet der achtervleugels lang straalvormig. Geen

terugloopende aderen. Het Apicaalveld zeer groot. De vleugel

wordt drie à vier maal gevouwen.

Staphylioidae.

Het gewricht ligt zeer dicht bij den vleugelvvortel, soms

wel op ongeveer '/g van de geheele lengte. Dan volgt een

verbreed gedeelte wederom voor ongeveer ^/g gedeelte van

den vleugel. Ader V loopt eveneens tot ongeveer ^/g van

de lengte in den vleugel en buigt zich dan onder een stom-

pen hoek naar den achterrand. Tusschen III en V bevindt

zich een straalader, die van den toprand naar het gewricht

bij ader V loopt, maar noch met ader V noch met den

wortel verbonden is. Van den cubitus is hoogstens één tak

aanwezig. Aderen IX en XI ontbreken somtijds, of worden door

een enkele ader vertegenwoordigd. Soms komt het voor, dat

er een schouderlapje met lange bewinipering gevonden wordt.

Zie Tijdschrift, deel 42, pi. 13, fig. i.

Onderzocht werden :

Aleochara lanuginosa Grav. en fuscipes Grav., Conurtis

pnbescens Grav., Tac hy nus flavipes F. en rtifipes DE Geer,

Tachyporus cJirysomelhms L., Qucdius mesomelimis Mrsh.,

Creophilus inaxillosus L., Staphylinus olens MüLL,, Philon-

thus politus F., Cafius xantholoma Grav., Xantholinus punc-

Uilaius Payk, Lathrobiiim fulvipenne Grav., Steniis bipiinc-

tatus L. en juno F., Oxypor us ru f us L., Oxy te lus rugosus F.,

Omaliuni rivulare Payk, Megarthrus depressus Payk, Tachinus

subterraneiis L., Coprophilus striatulus F., Deleaster dichrous

Grav,, Anthobmm longipenne Er.

Leptochirus unicolor Er. (sterk doen denkend aan Histeridae).

Apatetica javaiiica Sharp vertoont een eenigszins gevorkten

cubitus (VII) ook naar een teekening van BONDROIT, waar-

door een overgang gevormd wordt naar de Silphidae.

BONDROIT beeldt nog af een Trigonurus en Pteroloma,

naar den vleugel zonder twijfel Staphylinidae.
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Pselaphidae.

Het vleugclbeeld is nog eenvoudiger dan bij de Staphy-

linidae. Ook hier is het gewricht zeer kort bij den vleugel-

wortel. Het apicaalveld is zeer groot zonder een spoor van

straaladeren. Cubitus ontbreekt, ader IX slechts aangeduid

door een streepje. De vleugel is naar verhouding zeer lang

bewimperd.

Reichenbacliia heljeri SCHMIDT, Pselapìuis heisei HERBST.

Zie Tijdschrift deel 42, pi. 13, fig. 2.

Micropeplidae.

Geheel als bovenstaande soort. Ader IX iets duidelijker.

Micropephis fulviis Er. en porcatus Payk.

Scydmaenidae.

In hoofdzaak geen verschil met den vleugel van Staph)'-

linidae.

Scydmaeniis tdrsatiis M. en K., Clidiciis grandis Casteln.

Tijdschrift deel 42, p. 202, plaat 13, fig. 3. Eiiconniis hirti-

collis III. ongevleugeld.

Ectrephidae onbekend.

Silphidae.

Het gewricht ligt op ongeveer de helft van de vleugellengte,

dikwijls nog meer topwaarts. Er is een duidelijk gevorkte

cubitus (VTI) aanwezig. Overigens hetzelfde caracter als bij

Stap hy lin idac .

Zie Tijdschrift, deel 42, p. 203, pi. 13, fig. 5.

Onderzocht werden :

Silpha tristis III., atrata L., thoracica L. ^-punctata L.,

ob s cur a L.

Necrophorus vespilloides HERBST., vespillo L.

Catopidae.

Dcze familie wordt door EvERTS gebracht tot de Silphidae.

De vleugel geeft wel aanleiding om een afzonderlijke familie

daarvoor aan te nemen.

Reeds in Tijdschrift, deel 42, p. 203, wees ik op de ver-

wantschap met Nitidulidae. Zie plaat 13, fig. 4.

De kleine bocht die ader V even ter hoogte van het

gewricht maakt is een kenmerk gemeen aan Choleva angus-
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tata F. en Catops picipes F. Bij een exemplaar dezer laatste

soort is een tak van den cubitus duidelijk zichtbaar. Om
den vleugel is Agyrtes casta?iens FröHL tot deze groep te

brengen. Sphaerites glabratns F., zeer dicht geplaatst bij de

vorige soort door EVERTS, heeft een vleugel staande tusschen

Histeridae en Scarabaeidae.

Anisotomidae.

De grootste overeenkomst bestaat met den vorigen vleugel.

De spoor van een dwarsader ontbreekt hier zelfs,

Anisotoma dubia KUGEL, Liodes humer alis KUGELç.wglaber

Kugel, Agathidium laevigatum Er. Tijdschrift, deel 42, p.

203, fig. 6.

Clambidae als de vorige. Clambus armadillo DE G.

Zie Everts I, p. 428.

Aphaenocephalidae mij onbekend.

Corylophidae.

De vleugel vertoont de meeste overeenkomst met Psela-

phidae en Micropeplidae.

Zie Tijdschrift, deel 42, p. 205, pi. 13, fig. 7.

Trichopterygidae.

De vleugels zeer bekend als vedervormig, zonder zicht-

bare aderen.

Zie Tijdschrift, deel 42, p. 206. EvERTS, p. 433.

Onderzocht werden :

Nossidium sp., Ptenidium evanescens MARSHAL, Oligella

foveolata Allib., Trichopteryx grandicollis MANN.

Hydroscaphidae mij onbekend,

Sphaeridiidae.

Sphaerius acaroidesV^ hlJT'L. volgens een teekening verschaft

door Jhr. Dr. EvERTS alleen met ader III en V, gewricht

ongeveer op de helft, vleugelrand sterk bewimperd.

Het schijnt mij toe, dat de vleugel het meest lijkt op die

van Corylophidae.

Door de bevvimpering is er m. i. een sterke verwantschap

tusschen de vleugels van Corylophidae, Sphaeridiidae en

Trichopterygidae .
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Scaphidìidae.

De vleugel in hoofdzaak volkomen gelijk aan Anisotoiìiidiìe.

Zie Tijdschrift, deel 42, p. 206, plaat 13, fig. 8.

Onderzocht werden :

Scaphidium ^-pustiilatiini Oliv., /f-niaciilatnvi Oliv. en

Scaphosoina agariciimiii L.

Leptinidae Leptinns testacens Müller ongevleugeld.

Platypsyllidae ongevleugeld.

Histeridae. In wezen niet goed te onderscheiden van Sta-

pJiylinidae, Alleen komen in het topgedeelte nog wel eens

een paar straaladeren tusschen aders III en V meer voor

dan bij de Staphylinidae.

Men zou in deze familie twee groepen kunnen onder-

scheiden. Bij sommigen komt n.l. een verbinding tusschen

aderen III en V voor die bij de anderen ontbreekt.

Hololepta indica, Mister inaeqnalis OlA\ . en ^-mdciilatus'L.,

unicolor zonder de verbinding.

Saprinus aeneus F. en inimiindus Gyll. en Onthophilus

striatiis FOURC. met de verbinding.

Zie Tijdschrift, deel 42, p. 206, pi. 13, fig. 9.

Uit vorenstaand volgt m. i. dat we bij de Staphylinoidea

met een natuurlijke groep te doen hebben. De oudste vorm

zou de Silphidae zijn, omdat de vleugel nog het ingewik-

keldste adersysteem heeft. Aan de andere zijde staan dan de

Coleopteren met bewimperde en vedervleugels, in het midden

de overige familiën.

De Actinorrhabda voegt tot een groep te zamen Synteliidae,

Passalidae en Scarabaeidae.

Het adernet der achtervleugels meestal straalvormig, het

gewricht meestal achter het midden of om het midden, bij

Passalidae ver van het midden. Ader IV van den top naar

het midden loopend, de basis nooit bereikend. Ader V
haakvormig omgebogen met een zijtak naar de basis en

een naar den achterrand. Cubitus met een of twee takken,

doch nimmer vorkachtig, ader IX enkelvoudig, ader XI uit

twee of drie takken bestaand, waarvan de eerste dikwijls
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boogvormig gebroken door een dwarsverbinding verbonden

met ader IX.

Zie Tijdschrift, deel 43, p. 13 en v., plaat 2, fig. i en 2.

Syntelidae.

Syntela histeroides naar Redtenbacher. Gewricht in het

midden, een drietal straaladeren (IV). Ader V als boven,

Cubitus ontbreekt, ader IX recht enkelvoudig, ader XI enkel-

voudig, gebogen door een dwarsader met IX verbonden.

Dwarsader tusschen III en V.

Passalidae.

Gewricht op -'3 der lengte. y\der III bij het gewricht naar

binnen gebogen, verder langs den rand tot den top verbreed

doorloopend. Ader V van de basis als gebogen lijn tot

den achterrand doorloopend. Twee straaladeren IV tusschen

III en V in het topgedeelte. Cubitus één enkele rechte tak.

Aders IX en XI als bij Syntela.

Onderzocht werden :

Leptaiilax Incoiar, Eriocnemis biirmeisteri, Passahis inter-

ruptus en cornutus L. Acerius marginatus.

Lucanidae.

De vleugel toont meer het beeld der Scarabaeidae. Het

eenige verschil is het aanwezig zijn van twee takken van

den cubitus Vil.

Onderzocht werden :

Lucanus cervus L., Dorens parallelopipedus L., Platycerus

caraboides L., Aegus inalaccns en ogivus, Mctopodontus cinna-

momeus, Eurytrachelns pnrpurascens, Pholidotus hnmboldti,

Sinodendron cylindricufu L., Odontolabis somineri ParreY.

Scarabaeidae.

De vleugel is in hoofdzaak bij allen volkomen gelijk.

Verschillen zijn een verdubbeling van den eersten tak van

ader IV en een min of meer volkomen verbinding tusschen

ader IX en XI.

De cubitus VII, die normaal bij deze groep uit één tak

bestaat, vertoont twee takken bij Trox sabnlosiis, die daar-

door met een Lucanide overeenkomt.

De dubbele straalader komt voor bij Oxyomus sylvestris

SCOP., Aphodius finietarius L., granarius L., rufus MOLL.
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enz., Sisyphus schaejferi L., OnthopJiagiis nuchicornis L.,

ovatiis L. eii fracticornis Preyssl., Copris liinaris L. en

hispaniis, Catiiarsius molossus L., Scarabaeus piciis ILL., allen

behoorende tot de onderfamilie der CopropJiaginae.

De eerste randader is naar de basis nog dubbel, maar

spoedig daarna enkelvoudig bij Geotrupes spùiiger Mrsh.,

eveneens een lid der Coprophaginae.

Bij de overige Scarabaeidae is de straalader enkelvoudig,

doch ook hier ziet men dikwijls nog het ontstaan uit twee

stukken, die zich tot één vereenigen. De vleugel is naar

verhouding ook iets smaller dan bij de Coprophaginae .

Een verbinding tusschen aders IX en XI ontbreekt bij de

Cetoniini, is nog rudimentair aanweiig bij Trichiini, volkomen

aanwezig bij de overigen behalve bij Serica brìinnea L. en

Hoplia farinosa L., waar ader IX niet recht doorloopt als

bij de Cetoniini, maar een gegolfde richting volgt.

Bij de Cetoniini treft men zeer dikwijls zeer mooi pauw-

blauw gekleurde vleugels aan, die echter bij doorvallend licht

bruin zijn.

De vleugel van de Scarabaeidae is zoo typisch, dat men

zich wel niet spoedig vergissen zal als men een vleugel dezer

groep te zien krijgt.

Onderzocht werden :

Trox sabnlosHS L., Oxyonms sylvestris SCOP., Aphodius

fimetarius L., granariiis L., rufiis MOLL., Geotrupes spiniger

Mrsh., Sisyphus schaefferi L., Oniticellus fulvus GOEZE,

Onthophagus ìiucìiicornis Iv., ovatus L., fracticornis Preyssl.,

Copris lunaris L. en hispa?ms, Catharsms molossus J^.,

Scarabaeus pic us III., Megasonia elephas, Ory êtes nasicornis

L. en sp. .^ Melolontha hippocastani F., Polyphylla fìllio L.,

Serica brunnea L., Phyllopertha horticola L., A?iomala aeiiea

DE G., Hoplia farinosa L., Pentelia descendens Sharp, Apo-

gonia expeditionis RlTS., Cetonia aurata L., Popilia biguttata

WlED., RhomborrJuna liornemanni, Dicranorrhina oberthuri,

Ischiopsopha lucivorax Kr., Macronota regia F., nog een

drietal Cetoniini, waarvan mij de namen onbekend zijn,

Valgus Jiemipterus L., Trichius rosaceus VüET en Gnorimus

nobilis L.
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Afdeeling B wordt door KOLBE onderverdeeld in een

onderafdeeling AA Archostemata en BB Synactostemata.

Tot de onderafdeeling AA brengt hij slechts een familie-

groep met één familie Cupepidae.

De eenigste mij bekende vleugel was een afbeelding van

Omina stanleyi van Handlirsch in „Fossile Insecten", cf.

GanGLBAUERSyst. kol. Stud.

De vleugel ziet er bijzonder primitief uit door het aan-

wezig zijn van tal van dwarsaderen en restanten van dvvars-

aderen. Zoo is er boven ader V een oblongum, waardoor

ik dezen kever tot de Adephagen d. i. tot de Caraboidea zou

rekenen Tusschen aderen III en V zijn twee langsaderen

onderling en met ader III en V door dwarsaderen verbonden.

De cubitus VIT is gevorkt evenals bij de Caraboidea, doch

door twee dwarsaderen verbonden met ader V en met ader IX.

Ook deze ader vormt een wigvormig veld. Het is dus niet

moeilijk een rechtstreeks verband te vinden met den Cara-

hoidea-v\ç.Vi^ç\. Tot hetzelfde resultaat komt GANGLBAUER.

In deel 6i der Annales de la société entomologique de

Belgique p. 272 beeldt d'Orchymont af Ciipes raffrayi

Fairm. als type van een Adephagen-v\ç.\i^ç\..

Onderafdeeling BB wordt weder onderverdeeld in groep

« Heterorrhabda en /? Anchistopoda. De groep a wordt weder

verdeeld in aa Pelmatophila, bb Bostrychoidea en cc Heteromera.

De groep aa wordt weder verdeeld in 5 familiegroepen.

Malacodermata.
Familien Drilidae, Lampyridae, Lycidae en Cantharidae.

Drilidae. Zie Tijdschrift, deel 44, p. 26, pi. 3, fig. 11. De
vleugel is een vereenvoudigde Cantharide ii-v\ç.w^çX.

Onderzocht : Drilus flavescens FOURCR.

Lampyridae. Zie Tijdschrift, deel 44, p. 25, pi. 2. fig. 6.

De vleugel is eveneens een Canihariden-vX&ngeX. Het eenigste

verschil is het 'aanwezig zijn van een dwarsader tusschen

de beide takken van ader IX.

Onderzocht: Luciola mingrelica en pa//escefis Gerh., Lam-

prorhiza splendidula L. en Lampyris noctüuca L.

Omden vleugel van Phengodes hieronymi Haase, afgebeeld
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in D.E. z. 1888, pi, I, en gebracht iot d& Pyrophoridae, zon

ik deze soort ook tot de Lampyridae willen brengen.

Ook CalliantJiia basalts M.B. is tot deze groep te brengen.

Lycidae. Zie Tijdschrift, deel 44, p. 25, pi. 2, fig. 10.

Thans zou ik meenen, dat de cubitu.s VII uit twee takken

bestaat. Ader IX zou dan gevorkt zijn ; de voorste tak is

dan met den achtersten tak van den cubitus en de achterste

tak met de analis XI verbonden.

Bij een Homalisus komen tusschen cubitus en ader IX

nog een paar onregelmatige dwarsaderen voor, vermoedelijk

resten van een vroeger stadium in de ontwikkeling van-

deze soort.

Ontegenzeggelijk behoort deze familie tot de naast ver-

wanten van Cantharidae.

Onderzocht werden :

Homalisus Fonüsbellaquaei FOURER, Lygistopteriis sangiii-

neus L. en Calopteron sp.

Cantharidae (Thelephoridae). Zie Tijdschrift, deel 44, p. 26,

pi. 3, fig. 12. De vleugel stemt in hoofdzaak overeen met

Drilidae, Lampyridae en Lycidae.

De vleugel van MaltJiiiiiis fasciaUis Oliv. wijkt van de

Cantharide n-v\Q\\gç,\ af door het ontbreken van de cel tegen

ader III ; de cubitus VII bestaat uit één tak.

Onderzocht Thelephorus rusticiis FALLEN, lividiis\^.,fiiscus

L. en spec. ? Rìiagonycha atra L., Malthimis fasciatus Ol.

Ichtìiyitrus sp. wijkt van de Canthariden af doordat cubitus

uit één tak bestaat, geheel vrij in den vleugel. Ader IX

zonder wigvormig veld. Ader XI twee-takkig.

Trichodermata. Zie Tijdschrift, deel 44, p. 27, pi. 3,

fig. 13 en 14.

Tot deze familiegroep worden gebracht :

Malachiidae, Melyridae, Corynetidae, Derodontidae en Cieridae.

Volgens KOLBE waren de Malacodennata de diepststaande

familiegroep der Synactostemata. De groep der Tricliodermata

zou echter door de Malachiidae dicht bij de Malacodermata

staan. De vleugel geeft m. i. echter een beeld, dat in het

wezen zeer veel verschilt van het Canthariden-ty^ç.. Zoo is

tegen ader III niet altijd gevormd een driehoekige cel door
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een dwarsader en de terugloopende ader, maar meer een

o-vormige cel, meer of minder met pigment gevuld. De
terugloopende tak van ader V is slechts kort —bij de

Caiitliaridae zeer lang, bijna tot den vleugelvvortel loopende.

In den regel is het topgedeelte van den vleugel ook veel

grooter, met duidelijke randaderen. Dikwijls is ook een

basaallob aanwezig.

De cubitus is geheel anders en bestaat uit een tak met

een dwarsader verbonden met ader IX, o. a. bij Malacliins

bipustulatiis L., of uit een geheel vrije gevorkte cubitus bij

Dasytes.

Ader IX is door een dwarsader met de analis verbonden.

Aldus Malachius bipiislidatiis F., Malachius aeneus L., Aiitho-

comHS fasciatus L., Anthocomus equestri s F., Dasytes coeru-

leus DE G., flavipes F
,

plumheus MüLL en Fsilothrix nobilis

Gylh.

Zeer daarmede verschillend is Danacaea pallipes Panz.

Zie de beschrijving deel 44, p. 28 en pi. 3, fig. 14.

Bij ader IX wordt o. a. gevormd een wigvormig veld, dat

door een dwarsader met den cubitus verbonden is.

Bij Melyris abdominalis F. is tegen ader III een bijlvor-

mige vlek. Cubitus met twee takken waarvan een verbonden

met het wigvormig veld. Deze vleugel geeft het beeld weer

van een Tenebrionide .

Ook bij Corynetus coeruleus DE G. wordt een wigvormig

veld gevormd. De cubitus is ook gevorkt, maar eenigszins

anders met het wigvormig veld verbonden. M. i. behoort

Danacaea dichter bij Corynetus dan bij Malachius e. d.

Bij Cleridae is het gewricht weder meer topwaarts gelegen.

Tegen ader III is een groote o-vormige cel, die door een

dwarsader verbonden is met den meestal terugloopenden tak

van ader V. Over die dwarsverbinding een pigmentvlek, welke

door een duidelijke randader met den top verbonden is.

Ader IX vertakt zich in twee takken, die zich vereenigen

en een wigvormig veld insluiten bij Tillus elongatus, Cladiscus

laniger SCHNKL en sanguinicollis SPIN., Calendyma chilien sis,

Natalis spinipennis. De cubitus is dan tevens gevorkt en door

een dwarsader met het wigvoDiiig veld verbonden op dezelfde

wijze als bij Tenebrioniden, Lagriiden en Cisteliden. Het

2
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wigvormig veld is aan de bovenzijde geopend bij Clerus

fonnicarius L., Phacocyclotovms tapet um Gosii. Tarsostenus

univittatus ROSSI, Tillus notatus Klug, Oinmadms seticornis

Westw. Tillicerus Sp. Het wigvormig veld ontbreekt, cubitus

verbonden met ader IX bij Trichodes nutalli, Anthicoclerus

antiiicoides Westw. De cubitus geheel vrij geworden bij

Gallimerus nigromargiiiatus Kuw., gracilis GOSH, mirandus

GoSEl, quadriarcuatus Kuw., flavofasciatus SCHNKL. De

twee takken van cubitus van elkander los bij Callimerus

pectoralis SCHNKL. De cubitus ontbreekt bij Ncohydiius Sp.

Bij de na te noemen andere geslachten is de cubitus een

enkele vrije tak. Opilo domcsticus L., Clerus fonnicarius L
,

Trichodes apiarius L., cabroniforniis en favarius.

De Cleridae met de C^rj/;/^//V/rte' schijnen mij zeer duidelijk

afgescheiden te zijn van de overige Trichodermata.

De volgende Familiegroep is de Palpicornia met slechts

een familie, de Hydropliilidae. Zie Tijdschrift v. Ent , deel 43,

p. 194 —198, pi. 12, fig. 24 —29.

Door Roger wordt de vleugel dezer groep vergeleken met

dien der Carahoidea. Men kan deze beter vergelijken met

dien der Tenebriouiden. Aderen III en V nemen den vorm

aan als bij de Cantharidae. In het topgedeelte komen tal

van straaladeren voor. Bij ader IX wordt een groot wigvor-

mig veld gevormd, dat bij tal van andere groepen even-

eens voorkomt. Ader IX is door een dwarsader met ader

V verbonden. Twee boogvormige aderen verbinden het

wigvormig veld met den achterrand. Ik meen, dat dit

twee takken van den cubitus VII zijn. ') Een bijna gelijk-

vormige teekening hebben de Vrionidae. De anale aderen

bestaan uit twee aan den wortel en met het wigvormig

veld verbonden takken.

Aldu-^ Sternolopiius rufipes, Hydrophilus piceus\^., pistaceus,

Hydrocharis caraboides L , Hydrous laevis, Hydrobius fus-

cipes L., Ber oSUs lurid us L.

De cubitus vertoont weer het gevvone gevorkte karakter

bij Hydrobius fuscipes L., Philhydms testaceus F., viargi-

1) Conform d'Orchymont p. 269.
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nellus F., Cymbiodyta marginella F., Anacaena globulus Yh\Y^.

Bij Hydrociius cariiiatus Germ. heeft de cubitus nog éen

tak over.

Bij SpercJieus eniarginatus SCHALL is het wigvormig veld

niet meer aanwezig, doordat de dwarsader tusschen IX en

XI ontbreekt. Tusschen IX en V bestaat nog een dwars-

verbinding zooals bij Hydrophihis. De cel tegen ader III

is overgegaan in een pigmentvlek. Van den cubitus VII

is nagenoeg niets overgebleven.

Laccobius vnnutus L. heeft wel een klein wigvormig veld,

maar de cubitus ontbreekt geheel.

Bij Cercyoii haemorrlioidalis F. bestaat ader IX uit een

enkelen tak, die door een dwarsader verbonden is met ader V.

Van den cubitus is slechts een tak aanwezig.

Deze ontbreekt geheel bij Megastenmni boletophagiimyikKSli.

Nog iets eenvoudiger is liet beeld, dat Ochthebius marinus

Payk te zien geeft. Het is een zeer goed ontwikkelde vleugel

van wimpers, voorzien met drie rechte aderen III, V en IX.

In rudimentairen vorm wordt dat beeld gegeven door

Chaetarthria seminuliiin Payk.

De vleugel van Sphaeridium scarabaeoides L. heeft een

gevorkten cubitus. Overigens is er geen verschil met den

vleugel der Scarabaeidae.

Hetzelfde geldt voor Cycloiiotum orbiculare F. en een mij

niet nader bekende soort van dit geslacht.

In deze familiegroep komen m. i. in werkelijkheid twee

familiën voor: de echte Hydrophilidae en de Sphaeridiidae.

De eenvoudige structuur van Megasternum, Chaetarthria en

Oclitebius zal vermoedelijk aan de kleinheid van den vleugel

geweten moeten worden. Zie echter de aanteekennig over

Hydroporus pictus F. (Dytiscidae) op bladzijde 6.

Op deze groep volgt de Dascylloidea, omvattende : Psephe-

uidae, Helodidae, Ptilodactylidae, Eubriidac, Eucinetidae,

Dascyllidae, Arteiuatopidae, Lickadidae .RJUpidoceridae , C/wlona-

riidae, Byrrhidae, Nosodendridae, Dermestidae, Heteroceridae,

Dryopidae, Hebiiidae, Georyssidae en Cyathoceridae.

Van velen dezer familiën zijn mij geen of zeer weinig

vleugels bekend.
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Op den naam afgaand zou hiertoe ook behooren Dascil-

locypÌLOii minor EVERTS. De vleugel lijkt ten zeerste op die

van Daiiacaca pallipcs Panz.

Zie voor de beschrijving van leden der:

Heloidae, Tijdschr. v. Ent., deel 44, p. 24, pi. 2, fig. 8.

Dascillidae, » » » » 44, » 23, » 2, » 7.

Byrrhidae, » » » » 43, » 191.

Nosodendriidae, » » » » 43, » 190, » 11, » 20.

Dermestidae, •» •» » » 43, » 190, » 11, » 19,

Heteroceridae, » » » » 43, » 193, » 12, » 23.

Dryopidae, » » » » 43, » 192, » 12, » 22.

Helmidae, > » » » —

,

»

Georyssidae, » » » » 43, » 192, » 11, » 21.

Bij de Heloidae (= Cyphonidae) heeft men tegen ader III

een veelhoekige cel, die door een dwarsader verbonden is

met den terugloopenden tak van ader V ; van den cubitus zijn

bij Helodes minuta L. volgens teekening van Redtenbacher

drie takken aanwezig, bij Microcara testacea L. en Cyphon

variabilis ThuNB., padi L. en Scirtes heinisphaericiis L.

slechts een tak.

' Bij de Dascillidae is het stelsel aderen III tot V als bij de

Cantharidae. Ader IX heeft het wigvormig veld. Decubitus

bestaat uit drie takken, die met elkaar in samenhang zijn,

zooals zulks het geval is bij sommige Buprestiden en Ceram-

byciden.

Het ingewikkelde vlcugelbeeld zal de Dascillidae tot de

alleroudste familiegroepen moeten brengen. Soms komt

tusschen de takken van den cubitus nog een rudimentaire

tak voor.

Onderzocht : Dascillus fulvus WiED. en ccrvinus L.

Rhipicera marginata (Rhipiceridae) verschilt in niets van

de vorige beschrijving. Zie de afbeelding van Redtenbacher.

Bij de Byrrhidae bestaan bij de onderzochte soorten nog al

wat verschillen.

Tegen ader III een cel bij Byrrhus pilula L, en Pedilo-

pJiorus aeneus F.; niet aanwezig bij Cytilus sericeus FORST.
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Bij Pedüophorus heeft de cubitus één tak, bij de andere

twee. Bij allen zijn aderen IX en XI volkomen gelijkgevormd.

Siniplocaria seviistriata F. is rudimentair.

Nosodendriidae. De eenigste mij bekende soort is Nosoden-

dron fasciculare Ol. Van B)'rrhus onderscheiden door het

aanwezig zijn van een wigvormig veld. ingesloten door twee

takken van ader IX en een dwarsader. Cubitus gevorkt met

twee takken.

(Op blz. 19 [ zeide ik, dat de cubitus drie takken bezit. In

vergelijking met tal van andere vleugels zal een der takken

in plaats van VII, IX gemerkt moeten worden).

Dermestidae. De beschrijving van Dennestes lardarms L.

en iindidattis Brahm is gelijkluidend aan Nosodendron,

Wanneer de dwarsader tusschen de beide takken van ader

IX de achterste tak niet bereikt, maar wel den achterrand,

ontstaat de vleugel van Attagenus pelilo L. en Megatorna

un dat a L.

Bij Anthrenus museorum L. ader IX enkelvoudig. Twee

rudimentaire takken van den cubitus.

De Byrrhidae, Nosodendridae en Dermestidae vormen één

groep.

De Heteroceridae vertoont m. i. een vleugelbeeld, dat sterk

denken doet aan à&xi n\ç.m^ç\ àç.r Scarabaeidae. (Zie plaat 12,

fig. 23, in verband met Tijdschr., deel 44, pi. 2, fig. i).

Onderzocht: Heterocerus obsoletus CURTlS, marginatus F.

en flexuosns.

Bij Dryopidae [Parnidae) is het vleugelbeeld weder inge-

wikkeld. Er is geen cel tegen ader III. Ader IX bestaat uit

twee takken, die door een dwarsader verbonden zijn en

daardoor een wigvormig veld vormen. De cubitus gevorkt

en door een dwarsader met het wigvormig veld verbonden.

Zie Potamophilus acuminatus F., Dryops luridus Er. en

prolifericornis F. cf een Dryops Sp. uit Ned. -Indie.

Van de Helmidae is mij slechts bekend de vleugel van

Limneus dargelasii Latr. Lareynea aenea en Helmis volck-

mari. Deze is al heel eenvoudig, lang gestrekt en lang
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bewimperd. Het gewricht ligt op het midden. Ader III bij

het gewricht haakvormig naar binnen gebogen en verbonden

door een dwarsader met den terugloopenden tak van ader

V, die ter hoogte van het gewricht een adertak naar den

binnenrand afzendt. Ader IX enkelvoudig. Cubitus ontbreekt

bij Livineus, bestaat uit een tak bij Helmis en uit twee bij

Lareynca.

Deze vleugel stemt vrijwel geheel overeen met Ociithebius

inarimis PayK. Ceycyon en Megasternnni.

Mij dunkt, dat de Dryopidae zeer na verwant moeten zijn

aan de Hydrophilidae.

De vleugel van Georyssns crcmdatus Rossi (Georyssidae) is

m. i. rudimentair en daardoor moeilijk met anderen te ver-

gelijken.

De laatste groep der PelmatopJiila is de familiegroep der

Sternoxia, bestaande uit:

Cerophytidae, Cebrionidae, Plastoceridae, Dicronyciüdae,

Elateridae , Eiicnctnidae, TJiroscidae en Buprestidac.

Tot mijn spijt ontbreken mij van verscheidene familiën

ook hier exemplaren.

Zie voor de beschrijving der vleugels van deze groep

Tijdschr. voor Ent. deel 44. p. 19, pi. 2, fig. 3, 4, 5 en 6.

De meest ingewikkelde vleugel bij de Elateriden verschilt

in niets van een vleugel van Teiiebrionidac, Cistelidae en

Lagriidae.

Men heeft hier dan een groote cel tegen ader III, de

ader V loopt zeer ver terug, de cubitus, uit twee takken

gevormd, door een dwarsader verbonden met het wigvormig

veld, Analis uit twee takken, door een dwarsader verbonden

met het wigvormig veld. Aldus Semiotus imperialis GuÉR.,

Crebiorhipis elongatus, Allotrius quadricollis, Caiiipybis line-

aris L., Agriotes linearis L , Coryinbites tesselatiis L en

purpureas PODA, Limoniiis aeruginosus DE G , Melanotus

rufipes Herbst, en met een kleine wijziging Oxynopterus

mucronatus Oliv.

De dwarsader tusschen de beide takken van ader IX lost

zich op bij AtJious haeinorrJi.oidalis F. en ontbreekt geheel

bij Lacon miirimis L. en vinensis, Cardiophorus aselhis Er.,
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Adelocera pimctata, Pyrophorus peline ens en Tetrolobiis rotun-

di frons GuER.

Melasis buprestoides L (Eucnemidae, Cerophitini), stemt

bijna geheel overeen met Seniiotiis impcrialis GUER.

Onder de Throscidae vertoont Lissomiis bicolor in alles het

beeld van de Elateridae, waar het wigvormig veld aanwezig is.

Bij Drapetes equestris ontbreekt het wigvormig veld. Ader

IX is gevorkt, cubitus goed ontwikkeld, door een dwarsader

met ader IX verbonden.

Bij Trixagus derinestoides L. is de teekening nog eenvou-

diger, daar ader IX onvertakt is. Ook de cel tegen ader III

ontbreekt. Een basaallapje is aanwezig.

Bij de Buprestidae valt een eigenaardigheid op van ader III.

Deze ader loopt bijna tot den top door. Ongeveer op het

midden vindt men dan de cel. Meer naar den top is een

randader met haar verbonden, die somtijds zoo ver naar de

basis loopt, dat de eerste cel door een tweede omsloten is,

zooals bij Catoxaiitha opulenta G.

Ader V loopt in bijna rechte richting schuins door den

vleugel tot den rand. Ter hoogte van de onderzijde van

de cel bij ader III wordt een korte tak afgegeven, die meestal

rechtstreeks met den terugloopenden tak van ader III verbon-

den is. Tusschen III en V twee randaderen.

De cubitus bestaat uit drie takken, in één tak naar den

vleugelwortel uitloopend. Die drie takken kunnen volkomen

verbonden zijn, maar meestal is de bovenste tak vrij. Een

cubitus met twee takken komt slechts voor bij Trachys

minuta L. en Castalia bipustulata L.

Ader IX bestaat uit twee takken, die zich tot een wig-

vormig veld vereenigen, of wel tot den achterrand gescheiden

blijven. Dat wigvormig veld wordt niet gevormd door een

dwarsader, zooals bij de Elateriden, maar door het zich weer

vereenigen van de beide takken. Toch is mij maar in één

geslacht gebleken, dat het wigvormig veld voorkwam en

ontbrak n.l. bij Stigmodera.

Wanneer men dus de Buprestiden wil indeelen naar het al

of niet aanwezig zijn van het wigvormig veld, dan krijgt men

a. met wigvormig veld :
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Actenodes ivestermanni CüST et GORY, Ancylocheira rus-

tica, Agelia Peteli, CatoxantJia opulenta GüRY, ChalcopJiora

mariana, Chrysaspis aurata F. , Clirysociiroa kerremansi,

edzvardsi, purpurciventris Dryd. mutabilis Oliv. ßilnmians,

Chrysodenia granulosa Kerr, Cypiwgastra nitida Kerr. De-

mochroa gratiosa DeGR. Epistonieyitis vittatusVww.., Encliroma

gigantea, Piiilocteanus maitlajidi Lansb. Steraspis speciosa

Klug, Stigmodera spinola GORY.

b. zonder wigvormig veld :

Stigjnodera crux S., flavo pic ta Boi SD., leb a sii, sieboldi

CUST. et GORY., variabilis, vittatus, xanthospilota HOPE,

Agrilus coeruleus Rossi, actitus Thunb., Capnodis aiithracina

FlSCH., tenebriojiis. Cast alia bipustulata L., Cisseis chalcop-

terus Germ., nubeculosus Germ., leucosticta, Chrysobothris sp.,

Conognatha anioena KiRBY, pretiosissima, principalis Klug.,

Dicerca aenea, divaricata, Hyperantha Salii RojAs , Peleco-

pselaphus depressus F., Polycesta depressa L., Psiloptera xintJii-

lans Thomas, Julodis garispina PÉRINZ., humer alis GORY,

iris CuST et GORY, en laevicostata.

De groep b.b. der Bostrychoidea wordt samengesteld door

de Lyniexylonidae, Spìiindidae, Aspidiphoridae, Cioidae,

Ptinidae, Lyctidae, Psoidae, Anobiidae en Bostrychidae.

Volgens KOLBE staan op grond van den gedeeltelijk primi-

tieven toestand van het vleugel-adernet en het groote aantal

vrije sternieten de Lymexylonidae op een zoo lage organisatie-

trap, dat zij aan de primordiale t)'pen der Symphogastren

nabij te plaatsen zijn. De Anobiidae en Lyctidae zijn aan

deze het nauwst verwant. Ds Ptinidae vormen een gespe-

cialiseerde familie.

De vleugel in deze groep geeft veel verscheidenheid.

Zeer merkwaardig is die van Atractocerus emarginattis

Cast. geheel verschillend van de andere vleugels, omdat

deze waaiervormig gevouwen wordt. Ader III loopt tot den

top. Ader V loopt in rechte lijn tot den achterrand. Beide

aderen worden door een weinig gebogen dwarsader verbon-

den. Cubitus gevorkt uit drie takken samengesteld. Ader

IX en ader XI uit een tak bestaand.

Geheel anders is de vleugel van Hylecoetus dermestoides.
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eveneens een der Lymexylonidae. Daar vindt men weer meer

de teekening van Melasis buprcstoides. Tegen ader III weder

de cel en bij ader IX weder het wigvormig veld. (Zie Tijdschr.,

deel 44, p. 28, pi. 3, fig. 15.

Naar den vleugel behooren deze geslachten niet bij elkaar.

Totaal verschillend hiervan zijn de volgende vleugelbeelden.

Sphindidae. Ader III bij het gewricht omgebogen, Ader V
haakvormig naar binnen gebogen; met eveneens gebogen

voortzetting naar den rand. Geen cubitus. Aders IX en XI

enkelvoudig. Zie Tijdschr., deel 43, p. 178, pi. 10, fig. 6.

Sphinaus ìiispidus Payk.

Cissidae. Zie Tijdschr., deel 43, p. 179, pi. io, fig. 7. De
vleugel is slechts spaarzaam van aderen voorzien. Aders III

en V eenigszins als bij Spiiindus. Vlak onder ader V een

gele vlek, restant van ader VI. (.?) De vleugel stemt volkomen

overeen met Enicmus minutus L. (Lathridiidae). Zie Cis boleti

F., Enneartìiron cornutuni Gylh.

Een dergelijke vlek o. a bij Cyrtotriplax bipusUilata F.,

Orthocerus muticus L., Tritoma picea F., Spondyliis bupres-

toides L. Rhiuosimus planirostris F., CJirysomela div. sp.,

alzoo bij zeer verschillende familiën.

Ptinidae. Zie Tijdschr., deel 44, p. 30, pi. 3, fig. 18.

De vleugel is lang gestrekt, het gewricht op het midden,

waar de ader III zich verdikt en zich binnenwaarts buigt,

en zich met een naar de basis gebogen dwarsader verbindt

met den naar binnen gebogen zijtak van ader V. Cubitus

gevorkt met twee takken, verbonden met ader IX. Deze

vormt een cel aan den vleugelwortel met ader XI. Zie Ptiiius

fur L.

Lyctidae. Als de vorigen, doch de cubitus ontbreekt.

Lyctus Miipunctatiis Herbst. Zie Tijdschr., deel 43, p, 185,

pi. II, fig. 15.

Anobiidae. Als de vorige, alleen de dwarsverbinding tusschen

aderen III en V ontbreekt geheel, of wordt door een kort

stompje aangewezen.
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Zie Priobinm castaneuvi F., OcJiina Jiederae MüLL., Hedobia

imperialis L. en Coenocara bovistae HoFP'M.

Bij Ptilinus pectinicornis L. en Ernobius mollis is een

wigvormig veld aanwezig.

Onderzocht werd^w Priobhim castaiieum F., Ochina he der ae

MULL. Hedobia imperialis, Coenocara bovistae HOFFM. Pti-

linus pectinicornis L.

Bostrychiüae (Apatidae). Hier vertoont de vleugel weder

een zeer ingewikkeld beeld. Zoo komt hier weder een cel

tegen ader III voor den dag en is er bij ader IX weder een

wigvormig veld te zien. De cubitus is gevorkt, los in den

vleugel. De verbinding tusschen aderen III en V^ is tweemaal

gebroken, dus bestaand uit drie stukjes. De onderste twee

zijn door een straalader met den rand verbonden. Dit is iets

eigenaardigs. Zie Bostrychus capncinns L. Tijdschr., deel 44,

p. 29, pi. 3, fig. 17.

De twee takken van den cubitus zijn niet verbonden bij

Bostrychus terebrans POLL. en bij Heterobostryclius acqualis

Wat. Bij Xylotrips flavipes is de cubitus met het wigvormig

veld verbonden.

De cubitus ontbreekt bij Riiizopertha dominiea F. De
vleugel is volkomen gelijk aan Lyctus iinipunctatus Herbst.

Waar men door den vleugel van Bostrychus er toe zou

kunnen komen, te meenen dat men hier met een groep te

doen had geheel verschillend van Anobiidae enz., ziet men
nu toch het geleidelijk ontstaan van de noodige schakels

om tot de eenvoudigste vormen te komen. Alleen de beide

Lymexylonide7i behooren m. i. niet tot deze groep.

Afdeeling cc Heteromera wordt samengesteld door Melan-

dryidae, Mordellidae, Rhipidophoridae , Cephaloidae, Oedevic-

ridae, Pythidae, Anihicidae, Pedelidae, Xylophilidae, Pyro-

chroidae, Meloidae, Salpingidae , Petriidae, Monommidae, Nilio-

nidae, Tricte7iotomidae , Othniidae, Lagriidae, Cistelidae, Tene-

brionidae, Aegialitidae, Teiityriidae.

KOLBE zegt, dat zoowel in den imago- als in den larve-

toestand nadere verwantschap bestaan tot de Dascylloidea,

Sternoxia en Qlavicornia als tot ecnige andere familiegroep.

Door den vleugel wordt dit niet tegengesproken.
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Zie voor de beschrijving de vleugels Tijdschr. v. Ent. deel

44 pag- 31 en v, pi. 3, fig. 20, pi. 4, fig. 21—29.

Melandryidae. Tegen ader III een cel, cubitus gevorkt,

verbonden met wigvormig veld. Anale ader uit twee takken,

door een dwarsader verbonden met het wigvormig veld. Zie

Melandrya caraboides L.

Dit is het beeld van den meest ingewikkelden vleugel op

den BHpresttdt!?i-\-\Q\.\ge\ na, voorkomende bij tal van Cole-

opterafamiliën, zooals we hiervoor reeds meermalen gezien

hebben.

De cel bij ader III ontbreekt bij Orchcsia micans Panz.

Tetratoma fungormn F.

Mordellidae. Tegen ader III een cel, cubitus gevorkt
;

geen

wigvormig veld. Anale ader uit twee takken.

Aldus bij Mordella lo-guttata en fasciata F. en met kleine

wijziging wat cubitus betreft bij Anaspis frontalis 'L, ptilica-

ria Costa en maculata Fource.

Rhipidophoridae. Mij alleen bekend door een afbeelding

van Emenadza flabellata door Redtenbacher.

Geen cel tegen ader III, geen dwarsverbinding tusschen

III en V, twee straaladeren in het topgedeelte. Cubitus uit

uit een tak, geen wigvormig veld. Anale ader enkelvoudig.

Oedemeridae. Cel tegen ader III, Cubitus gevorkt, wig-

vormig veld. Anale ader uit twee takken. In het wezen dus

geheel als Melandrya caraboiOes L.

Aldus Ocdeinera podagrariae L naar Redtenbacher en

lurida Marsh., Nacerdes melanura L.

Het wigvormig veld is slechts aangeduid bij Asclera coe-

rulea L. en Oedemera nobilis SCOP.

Pythidae. Een cel tegen ader III, Cubitus gevorkt, zeer

groot wigvormig veld. Anale ader tweetakkig.

Aldus Pytho dep res sus L.

Bij Salpingus castaneus Panz. en Rhiiiosimus planirostris F.

is het wigvormige veld klein, overigens als de vorige, alleen

komt een donkere vlek te voorschijn ter plaatse waar ader V
den rand ontmoet.
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Er bestaat m. i. directe verwantschap met Oedeniera.

Anthicidae. Geen cel tegen ader III, ader V niet terug-

loopend, ader VII enkelvoudig, IX enkelvoudig en XI twee-

takkig, door een dwarsader met IX verbonden.

Aldus Notoxiis monocerus L., Aiitiiicus florahs L.

Pyrochroidae. Geheel als de vorige familie, alleen cubitus

gevorkt.

Zie PyrocJiroa serraticoruis SCOP.

Meloidae. Tusschen ader III en V een dwarsader, duidelijk

uit 3 stukken bestaande, wier uiteinden door duidelijke langs-

aderen met de vleugelbasis verbonden zijn. Ader VII enkel-

voudig. Tusschen de enkelvoudige ader IX en een tak van

ader XI een cel, gevormd door twee korte stompen van elk

dier aderen afgaand. (Bij Oedemeridae is slechts één stompje

aan ader IX en niet aan XI).

Aldus T^ytta vesicatoria L., Ceroconia schaeffcri'L., Epicauta

ritficeps en velata GerST. (afwijkend bij een Epicauta afgebeeld

door RedtenbacHER). Horia ccphalotes, Zonabris interrupta

Ol. en een soort uit Syrië, Cissites testaceiis en Oenas afer

L. Lytta svaliela KoLBE, adspersa Klug, alboliiieata GerST.,

Qyanolytta rugipennis MäRK. Paroenns limbatus KOLBE, Pyrota

mylabrina Chev. Goryna apicicornis GuÉR. Mylabris callicera.

Bij Horia cephalotes, Asty/us ^-hneatus Germ, Epicauta

ììiaculifi'ons KOLBE en Cissites testacens is het wigvormig

veld gevormd door twee takken van ader IX, zonder ver-

binding met XI.

Nilionidae. Volgens de afbeelding van Redtenbacher
ader III en V terugloopend met dwarsverbinding, cubitus

met een tak, verbonden met het wigvormig veld.

Trictenotomidae als de vorige, maar cubitus gevorkt, niet

verbonden met het wigvormig veld.

Othniidae. Cel tegen ader III door dwarsader verbonden

met terugloopenden tak van ader V. Cubitus enkelvoudig.

Ader IX enkelvoudig, XI uit twee takken. Donkere vlek

aan den achterrand nabij ader V.

Othnius de lus us Pasc.

Lagriidae. Een cel tegen ader III. Cubitus gevorkt, door
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een dwarsader verbonden met het wigvormig veld. Anaal-

ader uit twee takken, waarvan een verbonden met het wig-

vormig veld.

Aldus bij Lagria Jiirta L., albo/urta WiED en een uit

den Kongo.

Cistelidae. Volkomen als boven.

Aldus Mycetocharis linearis III., Cteniopiis flavus SCOP.

Tenebrionidae. Geheel als de vorigen.

Aldus Opairmn sabiiloswn L., Aïicrozoiiiu tibiale ¥. Tribo-

lium ferrugineiim F., UloìnaSv., Alphitobiiis diaperÌ7ms YANZ.,

Tenebria niolitor L., Nalas sus laevioctostriatus GOEZE, Dic-

tysiis longicus en een van ow\3Ç^s.&x\ài& soox\., Scotaeiis pretiosiis,

Amarygiiius cuprariiis, Strongylium anibigiiiutn MöHL, en

gigas, Toxiciivi Sp., Sete nus coracina.

De cel tegen ader III is verdwijnend bij Ceropria iiiduta

en geheel verdwenen bij Diaperus boleti L.

De vleugel van Nalassus laevioctostriatus GüEZE is rudi-

mentair en bij elk exemplaar verschillend in teekening, door

allerlei aderen of dwarsaderen, die elders ontbreken. Cf.

Helops lanipcs volgens RoGER, p. 61.

Bij Lioclirodes discoidalis ontbreekt de cel bij ader III en

de cubitus VII.

Rhysopaussinae. Ziaelas insolutus Fairm. Volgens een mon-

delinge mededeeling van Pater WaSMANNzou deze soort een

Tenebrionide kunnen zijn, wat de vleugel volkomen bevestigt.

Conform Gonocnemis tericea F.

De tweede afdeeling der Synactostemata noemt Kolbe
Aiichistopoda, waartoe hij drie familiegroepen brengt.

Clavicornia, Phytophaga en Rhynchophora.

De Clavicornia worden samengesteld uit :

Cncnjidae, Moiiotoniidae, Nitidtilidae, Byturidae, Ostonii-

dae, Cryptophagidae,Atomariidae, Mycetophagidae, Phalacridae
,

Catopoclirotidae, Erotylidae, (waaronder de Langnriidae en

Helotidae), Lathridiidae, Tliorictidae^ Gnostidae, Adinieridae,

Colydiidae, Endoniychidae, Pseudocorylophidae en Goccine llidae.

Cucujidae.

Gucujus imperialis Lew. Zie Tijdschrift, deel 43, p. 184.

Volgens de teekening van Redtenbacher een cel tegen
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ader III, cubitus uit drie niet verbonden takken. Ader IX

enkelvoudig, Anale ader tvveetakkig, waarvan een verbonden

met ader IX. Er is dan een groote gelijkenis met sommige

Gerambycideu. cf Cucujus clavipes.

Totaal daarvan afwijkend zijn de door mij zelf onder-

zochte vleugels.

Bij Hyliota planatus L. loopt ader III terug, zonder cel

te vormen. De terugloopende tak is door een dwarsader

verbonden met den terugloopenden tak van ader V. Cubitus

gevorkt, verbonden met de eenigszins S-vormige ader IX.

Ader XI enkelvoudig. Het gewricht op het midden.

Bij Psaniììioechits bipunctatus F. is de cubitus flauw zicht-

baar, bij Silvaiius unidentatus F. en Laemophlaeiis ferrugi-

neux Steph. ontbreekt de cubitus. (Zie Tijdschr., deel 43,

pi. II, fig. 13).

Men zou bijna tot het resultaat komen, dat Cucujus im-

perialis Lew. en clavipes niet tot deze familie behooren. De
anderen sluiten veel beter aan bij de volgende familiën.

Wellicht dat bij onderzoek van een grooter materiaal wel

de noodige schakels te vinden zijn.

Monotomidae. Mouoiotna augii sticollis. Zie Tijdschrift, deel

43, p. 185, pi. II, fig. 14. Vrijwel geheel als LaemopJiloeus.

Nitidulidae. Zie Tijdschrift, deel 43, p. 174, pi. 10, fig 2.

Het gewricht ligt op ongeveer '/g van de vleugellengte,

Ader III terugloopend, Ader V eveneens terugloopend en

rechtstreeks verbonden met ader III. Cubitus bestaande uit

een tak, door een dwarsader verbonden met ader V^ en IX.

Ader IX enkelvoudig, ader XI dikwijls ontbrekend. In het

topgedeelte een duidelijke randader in het verlengde van

ader V en tegen den boveurand een donkergekleurde strook,

waarin nog een langsader eenigszins zichtbaar.

De vleugel doet sterk denken aan Sapriuus, Choleva,

Onthophilus e. d.

Aldus Nitidula, bipustulata L., Aniphotis marginata F.,

Soronia grisca L., Oinosita colon L., Pocadtus ferrugineus F,,

Ips ^-guttatus F., Pithyophagus ferrugineiis L., Cychramus

luteus F., Rhizophagus btpustulatus F.

Van cubitus slechts een dwarsader overgebleven bij Cychra-
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mus ^-piDictatiis Herbst, Epuraea aestiva L. en ontbreekt

geheel bij Bi-acJiyptenis glabcr Newm. Meligethcs brassicae

Scor. en Idaetliiiia liieligethoides Pth.

Byturidae. Zie Tijdschrift, deel 43, p. 186.

Bvturiis tomentosiis F. en fumaius F. Een cel tegen ader

III verbonden niet den terugloopenden tak van ader V.

Cubitus gevorkt, verbonden met ader IX. Wigvormig veld.

Er bestaat gelijkenis met RJiinosimiis planirostris F.

Trogositidae. Zie Tijdschrift, deel 43, p. 180, pi. 10. fig. 9.

Een cel tegen ader III door een dwarsader verbonden met

den terugloopenden tak van ader V. Cubitus gevorkt, ver-

bonden met het wigvormig veld. Anale ader tweetakkig.

Men heeft hier dus den telkens wederkeerenden vorm,

zooals bij Tenebrio enz.

Aldus bij Alindria spectahilis en grandis, Toiebrioides pini

(volgens Biirmeister). Peltts ferruginea L.

Het wigvormig veld ontbreekt bij Neniosoina elongatum L.

en Trogosita inauritanica L.

Cryptophagidae. Zie Tijdschr. v. Ent. deel 43, p. 177,

pi. 10, fig. 4.

De vleugel doet weder sterk denken aan den vleugel der

Nitidulidae Het eenige verschil is, dat de cubitus soms

uit drie takken bestaat, zooals bij Antheroùhagus nigricornis F.

of uit twee met een reste van 3, zooals bij Cryptophagus

lycoperdi Herbst, of wel gevorkt zooals bij Antherophagus

silaceus Herbst en bij Telviatophihis caricis Oliv., in welk

laatste geval nog een dwarsverbinding bestaat met ader IX.

Bij Atomaria fuscipes Gyll. (Zie pi lo, fig. 5) is de vleugel

zeer eenvoudig. Ader III en V recht verloopend. Cubitus

uit een tak. Ader IX enkelvoudig (Verg. Cerylon Jiisteroides

pi. II, fig. II, en Oclitiicbius inarinus Payk).

Tritomidae. Zie Tijdschrift deel 43, p. 186, pi. 11, fig. 16.

Ook hier weder hetzelfde t)'pe als bij Tenebrio en derge-

lijken. Een pigmentvlek is zichtbaar bij ader V, waar deze

den rand ontmoet.

Aldus Tritonia picea F.

Bij Typliaea fumata L. is de cubitus gevorkt en in contact

met ader III Ader IX en XI enkelvoudig.
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Bij Litargus bifasciatus F. is nog een dwarsader tusschen

cubitus en ader IX. Deze staat tusschen Tritovia en TypJiaea in.

Phalacridae. Tijdschr. deel 43, p. 173, pi. 10, fig. i.

Nagenoeg de vleugel van een der Nitidulidae.

Ader III tot het gewricht recht verloopend, zonder terug-

loopende tak; ader V met terugloopenden tak. Ader IX

enkelvoudig.

Aldus PJialacrus coriisciis PANZ. Cubitus uit een tak bij

Stilbiis testaceus Panz., met sporen van dwarsaderen bij

Olibrus bicolor F.

Erotylidae. Tijdschr. deel 43, p. 179, pi. 10, fig. 8.

De vleugel voldoet geheel aan de beschrijving van Tenebria

en dergelijken. Bij ader V nabij den rand een donkere

pigmentvlek, evenals bij Tritonia picea P\, alleen duidelijker.

In die vlek loopt een lichter gekleurde streep, denkelijk

ader IV.

Aldus Engis bipiistnlata Thunb., Cyrtotriplax bipicstulata F.,

Encaiistes verticalis, Episcapha ^-maculata, Triplatoma atte-

nuata Crull. Erotylus pusinlatiis, Cypherotylns sphacelatns,

Honioesteliiis hepatiais, Endytns bisofiatus, Morphoides rufi-

ceps. Ischyurns insignis, ScaphidoviorpJius bossi, Linodesnia

coccns en Xonariiis viilitaris.

Bij Nesites 6-iiotata rudimentair.

Languriidae. Volkomen als de vorige, echter ontbreekt de

pigmentvlek.

Aldus Tetralangiiria elongata F.

De vleugel herinnert eveneens sterk aan die der Elateriden.

Lathridiidae. Zie Tijdschrift deel 43, p. 183, pi. 10, fig. 72.

De vleugel is zeer eenvoudig. Ader III recht verloopend,

bij het gewricht iets verdikt. Ader V in een kromme lijn

naar den rand verloopend ; een rudiment van ader IX Çt)

Ter plaatse waar ader V den rand ontmoet, een pigmentvlek,

evenals bij de Erotylidae.

De vleugel is bijna geheel gelijk aan dien van Cis boletiY.

Aldus Enicmns viinutus L., Cononiviiis nodifer Westw.,

Melanophthabiia fuscnla HUMM.LatJiridius angiisticollis Gylh.

Bij Corticaria serrata Payk was de vleugel rudimentair

De pigmentvlek aanwezig.
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Colydiidae.

De vleugel is weder geheel als die der Erotylidae. Ook
de pigmentvlek is aanwezig.

Aldus Endophloeus spmtilosus , Orthocerus muticus L. en

Colydium filiforme F., bij welke laatsten de cel tegen ader III

versmolten is tot een verbreeding.

Bij Ditoiiia crenata F. is het wigvormig veld verdwenen.

Bij Cerylon histeroides F. is in den vleugel slechts ader III

en V aanwezig, met de sporen van een dwarsverbinding.

Endomychidae. Zie Tijdschr. deel 43, p. 187, pi. 11, fig. 17.

Ader III bij het gewricht, dat op de halve vleugellengte

is gelegen, terugloopend en daar een cel insluitend en vullend.

Ader V terugloopend en door een dwarsader somtijds ver-

bonden met ader III. Een andere tak loopt in gebogen

lijn naar den achterrand.

Ader VI duidelijk verloopend van basis naar de pigment-

vlek. Ader IX bij den wortel in twee takken, die zich later

vereenigen en daardoor een cel insluitend. De vereenigde

takken loopen met een bocht naar de pigmentvlek. Ader XI

enkelvoudig.

Aldus Eumorphus bipunctatus Perty, en ^-guttatus, Eumni-

phus marginatus, en met zeer kleine afwijking Endoviychus Sp.

naar RedtenbaCHER, Aniphix tarsatus en Corynomatus cinctiis.

Men heeft hier te doen met een volkomen op zich zelf

staand vleugeltype, dat evenwel herinnert aan de Coccinellidae.

Coccinellidae. Zie Tijdschr., deel 43, p. 187, pi. 11, fig. 18.

De vleugel is heel gemakkelijk af te leiden van de vorige

familie. Ader VI ontbreekt, hoewel sporen daarvan nog aan

te wijzen zijn. Tusschen de cel en het ontmoetingspunt van

ader V met den rand en wel ongeveer op de helft, ziet men
een dwarsader naar den voorrand gekeerd, loopende tot

ader VI, dus ader V niet bereikend. De terugloopende

ader V niet met de hoofdader verbonden.

De ader III is soms bruin, soms geel, soms vermiljoenrood.

Aldus Chilocorus similis Harold, Epilachna pusillanima

en argus FOURC, Subcoccinella 2 /{.-punctata L., Coccinella 7-

punctata L., hieroglyphica L., oblongo-guttata L., Rhizobius litura

F., Coccidula scutellata Herbst, Scymnus mgrtmis KUGEL.

3
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Bij Coccidula ruf a HERBST zijn de aderen na ader V on-

duidelijk. Bij Rliizobius chrysomeloides Herbst werden rudi-

mentaire vleugels aangetroffen met alleen aderen III en V,

korter dan de dekschilden, smal en vrij sterk bewimperd.

De clavicorniagroep bevat blijkbaar nog steeds familiën,

die erin niet volkomen op de plaats zijn. De groepeering

van Latreille was een geheel andere dan die van BuR-

MEISTER, en deze weder anders dan die van Jhr. Dr. EVERTS.

Ook in de groepeering van KOLBE vindt men nog zeer ver-

schillende typen.

Men vindt erin het TeiicbrioiiidenAy^o., het Eiidoiiiycliiden-

type, het Nitiduliden-X.yçiç. en het Cissideii-iype = (Lathridiiden).

De dan volgende familiegroep is de Phytophaga, samen-

vattend de Priomdae, Ceramhycidae, Clirysomelidne en Brii-

chidae.

Zie Tijdschrift deel 45, p. 54, pi. 7, fig. i, 2, 3 en 4,

deel 52, p. 275, V.

Prionidae. De vleugel der tot deze familie behoorende

coleopteren is onmiddellijk van die der Ceramhycidae te

onderkennen.

De vleugel is ongeveer 2^0 maal zoo lang als breed, het

gewicht op
"^l

^ der lengte. Ader III keert bij het gewricht

terug en vormt dan meestal een kleine cel, die door een

dwarsader met den terugloopenden tak der ader V ver-

bonden is. Aanwezig een wigvormig veld, Anale ader XI
tweetakkig, waarvan een verbonden met het wigvormig veld.

Tot zoover dus geheel als bij Tenebrioiiidae en dergelijken.

De cubitus bestaat uit twee concentrische bogen, beiden

verbonden met het wigvormig veld, de bovenste tak ook nog

door een dwarsader met ader V. De vleugel stemt nu vol-

komen overeen met Hydropliilus piceus en andere Hydropliiliden.

Aldus Py rodes speciosus Oliv,, nitidus F., Acgosoma viar-

ginata, Ergates faber, Aulacopiis natalcnsis, Lophosternus

indiens, Prioniis Sp., coriarins L. en onbekenden, laticoUis

DrURY, Mallodon downesi HoPE, Mallaspis lencaspis GuÉRiN,

Macrotoma palmata, Orthomegas cinnanomeus L., Cyrtognathus

buqueti.
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Bij EixHthriis nucroccrus zijn drie concentrische takken

van den cubitus; bij OrtJiosoums dnuinciis is slechts één tak

aanwezig.

Cerambycidae. In het Tijdschrift deel 52 heb ik met de

mij toen ten dienste staande vleugelafbeeldingen aangetoond,

hoe men van de meest ontwikkelde vleugelnervatuur tot de

eenvoudigste komen kan. Thans over grooter materiaal

beschikkende, kan men de volgende reeks krijgen.

De meest ingewikkelde vorm is Pachyta ^-maculata L.

Men heeft daar de cel tegen ader III verbonden met den

terugloopenden tak van ader V. De cubitus is tweemaal

gevorkt, zoodat men tegen den rand drie takken heeft,

waarvan de eerste twee met elkaar vereenigd zijn. De derde

tak is door een dwarsader verbonden met ader IX, waardoor

een wigvormig veld ontstaat. Ader XI tweetakkig. waarvan

de binnenste tak ader IX raakt, of door een korte dwars-

ader met deze verbonden is. Het wigvormig veld ontbreekt

bij Spondylis buprestoides L., Rhagiuvi niordax L., Stran-

galia maculata PODA, Lepturafalva DE G., Gaiirotes virgineal^.,

Dorcacerus barbatus, Granunoptera riificollis F.

Dan volgt de vleugel, waarbij de cubitus uit drie takken

bestaat, welke niet verbonden zijn met ader IX en dus geheel

vrij in den vleugel ligt.

Aldus Molorchiis panseri Waroiä), Necjdalis major L. en

een niet nader aangeduide bij Handlirsch, Liopiis nebidosus

L., PogonochaeriLs iiispidus L., Batocera albofasciata, Acmo-

cera compressa en iuidulata, Discopiis spectabilis, Coptops

leucostictica.

De drie takken zijn niet allen meer met elkaar verbonden,

doch slechts twee, somtijds de beide voorste takken, somtijds

de twee achterste takken, of wel geen van allen met elkaar

in contact. Ik veronderstel, dat dit geen speciale kenmerken

van de soort zijn, want als men het doorvallende licht

anders vallen laat, kan men nog ongekleurde verbindingen

somtijds zien.

De drie losse takken zijn aanwezig bij : Carneades cham-

pioni, Cereopsius niassenus en praetorius, Oncoderus sp. (2

soorten), Glenea iiygia, Splienura Camilla Pasc, Ntlocr/'s sp.,
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Epicedia maculairix Perty, Ceroplesis aestrians, Batocera

hector Thoms. en albof asciata (zie boven van een ander

exemplaar), Ceroplesis aet/rops F., Lamia tcxtor L., Tmesi-

sternus politusV>L,kìiCa., Trigoiioptera spilonota, Inesida leprosa

F., Phryneta spinator, Aprioìia ßavescens Kamp., Neoceram-

byx sp., Gnotna tongitürsis PASC, Saperda carcharias L.,

Gerania bosci, Aristobia clathrator, SpJiingnotJms albertini.

De cubitus is gevorkt, bestaande uit twee takken, meestal

verbonden, doch somtijds onafhankelijk van elkaar.

Zoo bij Gradila iiiìmita F., Xystrocera globosa, Zographus

aulicus Bert., Dryocteues scrupulosiis Germ,, Trachocephala

variegata, Ceroplesis hotte ntotta F., Stirastoiiia depressiim L.

en 7narmoratum Thnb., Megaderiis stigma, Plocederiis bergnig-

seri, Stromatiimi barbatimi, Cerambyx cerdo L., Haniatichus

plicatus, Mallainbyx raddei, Pachydissiis sp., Ceresium flavipes,

Trachyderus thoraciciis Oliv., Eburia sp., Hesperophauiis sp.,

Sternotomis bohemanni Chev. eu tmperialis F., Voluninia

westerma?mi, LopJionoceriis hirticornis GvLL. en Parandra

glabra, Nupserha fricator Dalm.

Onder deze groep zijn vermeld Zoographus aulicus Bert..

TracJiocephala variegata en Dryoctenes scrupulosus Germ.

wat misschien minder juist is, omdat we hier twee takken

hebben in concentrischen boogvorm, dus evenals bij de

Prionide?i. Daarvan echter afwijkend door het niet aanwezig

zijn van een wigvormig veld.

De cubitus bestaat uit één enkele rechte ader bij Trachy-

derus cayenneytsis, siiccinctus L. en dimidiatiis, Litopus sp. en

cajfer, Gyllenea cayennensis, Chrysoprasis ruficoxis Bates,

Purpuricenus kohier i L., Chlor/dolum klaesii, Hylotrupes

bajulus L , Aromi a 7noschata L., Clytus arcuatus L., Nupserha

fricator Dalm.

Eindelijk ontbrak de cubitus bij Caeuoptera minor L. ')

(vgl. Molorchus panzeri volgens Redtenbacher met cubitus

uit drie takken samengesteld).

Noterina nutricata heeft het allermeest van Spondylis. Er
zijn bij mijn praeparaat nog een paar dwarsaderen extra.

1) Nog in 1888 was volgens Everts de geslachtsnaam Molurchus.
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Chrysomelidae. Sagra en verwanten hebben een beeld volko-

men gelijk aan de Qerambycidcn, waarbij de cubitus gevorkt is.

Aldus Sagra f emorata, Zctigophora flavicollis Marsh., Pla-

teumaris braccata SCOP,, rustica KUNZEen consiniilis SCHRÄNK.,

Donaci a clavipes F., bicolora ZSCHACH., simplex F., versi co-

lorea Brahm. dentata HoPPE en semicuprea Panz.

Een ouderen vorm geeft de vleugel, waarbij een wigvormig

veld aanwezig is. De cubitus is dan gevorkt. Het geheel is

dan nauwelijks te onderscheiden van Tenebrioniden, Lagrii-

den. Cis te Uden, enz.

Sommigen hebben nabij het ontmoetingspunt van ader V
en den achterrand nog een pigmentvlek, waarmede de vleugel

dan geheel overeenstemt met de Erotylidae.

Aldus Adoxiis obsciirus L., Chrysochares asiaticns Pall.,

beiden met de vlek, Eumolpus ciipreus naar Redtenbacher
zonder de vlek.

De cubitus bestaat slechts uit één tak bij Alurnus margi-

natus Guer., Cassida ^nurraea L., iiobilis L., vibex L, nebu-

losa L., Gynandrophthabna Salicis L. en affinis Hellw.,

Cryptocephalus sericeus L., Clytlira ^-punctata L., Coptocycla

catenata, Aspidomorpha similis en punctata. Hispa atra L. en

Polychalca variolosa volgens Redtenbacher ^).

Wanneer men dan verder gaat, ziet men, dat het wigvormig

veld zich opent, zoodat het wordt alsof de eentakkige cubitus

met een dwarsader verbonden is met ader ]X.

Dit is het geval bij SpJiaerometopa melanocephala en acro-

leuca, Phyllocharis nndulatus, Doridea insignis, Phytodecta

viminalis L, Haplosonyx =^ (Aplosoma ?) albicornis, Sermyla

halensis L., Phyllodecta olivacea FORST., Galenica pomonae,

Oides Sp., Luperus lo7igicornis F., Galeruca tanaceti L., Po-

dagrica tanaceti L., Orina polymorpha, Chrysomela hyperici

Forst., Orthaulaca ancora Redt., Aulacophora atripennis F.

Bij de laatsten is weder de pigmentvlek bij ader V en rand

zichtbaar.

De cubitus wordt geheel vrij in den vleugel, maar van de

dwarsverbinding zijn nog duidelijke sporen zichtbaar zoowel

bij cubitus als bij ader IX

.

^) Bij een //ispide,- levende op orchideën en bij een Brotithispa ont

breekt het wigvormig veld volkomen.
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Dit is het geval bij Oreina gloriosa (volgens Redtenbacher),

Giirysomrla polita L., sanguinolenta L., haenioptera L., varians

Schall., Melasouia tremulae F. en viginti-punctata SCOP.

Bij de meesten dezer Chrysoinelidcn is de vleugel mooi

karmijnrood.

Geen spoor van dwarsverbinding is te zien bij Melasovia

popiili L., saliceti WEISE, Gastroidea viridula DE G. enpoly-

goni L., Gi'ioceris lilii ScOP., asparagi L. en 12-pniictata L.,

Levia nielanopa L., cyanella L., Prasociiris phellandrii L.,

GonopJiora haemorrJioidalis Web., Anisoder a Sp. en Botryonopa

sanguinea.

De cubitus ontbreekt geheel bij Graptodera cyanea, Crepi-

dodera transversa Mrsh. en ferruginea ScOP., Mantura

chrysanthemi KOCH, Haltica oleracea L., erucae en anderen

Halticiden en Sebaethe affinis Jac.

De Bruchidae geven een vleugel, die veel meer nadert tot

de Rh3-nchophoren, dan tot de Chrysomeliden.

Volgens Redtenbacher heeft Caryoborus bactris een

cubitus met twee takken los van elkaar. Bij Bruciius piso-

rum L., rufinianus BoH. en villosus F. bestaat de cubitus

uit één rondgebogen ader.

De laatste familiegroep bevat de Rhynchophora, welke wordt

samengesteld uit :

Rhinomaceridae , Anthribidae, Platypodidae, Scolytidae, Pro-

terrhinidae, Aglycyderidae, Brentliidae, Oxycorynidae, Rhynchi-

tïdae, Apionidae, Brachyceridae -en Giirculiomdae.

Eigenaardig is het, dat Everts in zijn proeve eener rang-

schikking der coleoptera-familiën, Tijdschr. voor Ent. deel 32,

de Rhyiichopliora beschouwt als een minder ontwikkelden

toestand der Coleoptera, terwijl KOLBE zegt, dat uit de ver-

gelijkende morphologie volgt, dat de Rhynchophora niet

slechts den bovensten trap der Anchistopoden voormen, maar

zelfs den bovensten trap van alle Coleoptera.

Het systeem \'an het adernet der achtervleugels is gedeel-

telijk gereduceerd, aangezien de hoofdaderen goed ontwikkeld,

de aderen van het apicaalveld echter weinig ontwikkeld zijn.

Rhinomaceridae (Nemonyclddae).

RJùnomacer attelaboides F. Tegen ader III een goed ge-



NADEREBESCHOUWINGENVAN HET ADERSYSTEEMENZ. 37

vormde cel, Ader V terus^loopend met tak naar den achter-

rand loopend. In het topgedeelte twee straaladeren aan-

geduid. Cubitus gevorkt. Ader IX met een korte dwars-

ader verbonden met ader XI.

Anthribidae { Vlatyrrhinidae).

In het geheel, met zeer geringe wijziging, als de vorige.

Cel tegen ader III zeer klein in donkere pigmentvlek ver-

scholen.

Aldus Eiicorymis crassiconiis F. Xenoceriis seniiluchiosus.

Mac.rocepJialiis albinus L., Mecoceriis gazella en niniszeski.

Cubitus uit slechts één tak bij Bradiytarsus variegatus

FOURC.

Cubitus ontbreekt bij Urodon 7'ufipes Ol.

Piatypodidae {Platypidae .-)

Gewricht op het midden. Ader III tegen het gewricht

langzaam verdikt. Ader V buigt zich bij het gewricht naar

den binnenrand. Ader IX recht. Geen cubitus, geen anale

ader. In het topgedeelte twee straaladeren. Zoo bij Crosso-

tarsiLS bonvoulolrli, Platypus solìdus.

Scolytìdae. Feitelijk geheel als de vorige. Langs den voor-

rand een straalader evenwijdig aan een dergelijke, beide

loopende naar den top. De derde straalader naar den ach-

terrand.

Zoo Scolytus destructor Ol., Myelophiliis piniperda L.,

Hy laste s ater Payk., Toinicus ó-dentatus BOERNERen larici s F.

Xylocleptes bispiniis Dfts.

Proterrhinidae, Agiycyderidae, Oxycorynidae. Mij onbekend,

Brenthidae. Evenals de vorige. Cubitus met twee takken.

Conform Eutrachelus tenimincki, Diurus furcillatiis Gyll.

Schizotrache lus brevicaudatus, Baryrhynchus dehiscens en nog

eenige Brenthidae, waarvan de namen mij onbekend waren.

Rhynchitidae. Tegen ader III een cel. Ader IX enkelvou-

dig, met ader XI rechtstreeks verbonden. Van cubitus een

rudiment zichtbaar. Ader V terugloopend, door een dwars-

ader verbonden met de cel tegen ader III. (Zéér veel over-

eenkomst met Rhinomacer). Rhynchites nanus Payk.
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ApioDÏdae. Geen cel tegen ader III. Ader V niet terug-

loopend. Ader IX enkelvoudig. Geen cubitus en geen anale

aderen.

Zie Apioti tnarchicum Herbst.

Brachyceridae. Onbekend.

Curcnlionidae.

Attelabïis {curculiono'ides L.) = ?iiiens SCOP. Tegen ader III

een kleine cel ; dwarsverbinding met de terugloopende ader V.

In het topgedeelte twee à drie straaladeren. Cubitus met

twee losse takken, waarvan een verbonden met ader IX, die

enkelvoudig is. Ader XI uit twee takken.

Eveneens bij Apoderus coryli L.

De cubitus met twee losse takken, althans niet verbonden

met ader IX bij :

Phyllob'uts argentatus L., Mecaspis siilcirostrls L., Magdalis

duplicata Germ., Cleoims sulcirostris L., Larinus niaurus.

Met een stompje bij :

Sitone s grisea F., Hyper a punctata F., Curculìo abìetìs L.,

Qryptorrhynchus lapatlù L., Gionus scrophnlariae L., Mono-

nychus pnnctiim-album Herbst, Balaninus venosns Grav.,

Sipahis gigas. Oeutorrhynchus marginatus Pavk.

De cubitus ontbreekt geheel bij :

Lepyrus palustris Scov., Grypidiìis eqîiisetiY., Tanysphyrus

lemnae Payk., Stenopelmus rufinasns GvLL., Dorytomns de-

jeani Faust, Rhynchaenus qnercus L., Anthonovius rubi

Herbst, Mecinns piraster Herbst, Calandra oryzae L ,

Gossonn s planatus Bedel.

Het zal dus wel gebleken zijn, dat de laatste familiegroep

een zeer natuurlijke is, ook wat den vleugel betreft.


